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خاطرات فرمانده جانباز ارتش

کتاب «کولهپشـ ــتی فرماندهی» خاطـ ــرات امیر حاج احمد
قاسمی که به همت بهرام بایرامزاده تدوین شده گوشههایی
معرفی کتاب از زندگی و آرمانهای امیر احمد قاسمی ،یکی از فرماندهان
سرافراز ارتش جمهوری اسالمی ایران را روایت میکند که به
تازگی از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
روانه بازار نشر شده است.
نویسـ ــنده مطالب کتـ ــاب را در پنج فصل بـ ــا عنوانهای «از
تولد تا پایان دوره دبیرسـ ــتان»« ،دانشکده افسری تا زندگی
مشـ ــترک پادگانی»« ،مأموریت ظفـ ــار و فرآیند خدمتی»،
«پاکسـ ــازی محورها و عملیات قادر» و «سفرهای خارجی و بازنشستگی» تدوین
کرده و صفحات پایانی کتاب را نیز به اسناد و تصاویر ،فهرست اعالم و منابع و مأخذ
اختصاص داده است.
در بخشـ ــی از پیشـ ــگفتار کتـ ــاب میخوانیـ ــم« :آنچـ ــه در بیان امیر احمد قاسـ ــمی
قابلتوجه است ،این است که ایشان دوران تحصیل عمومی و دانشگاهی را در زمان
قبل از انقالب سـ ــپری و حتی در کسـ ــوت یک نظامی و افسر وظیفهشناس چندین
سـ ــال خدمت کردند و بعد از وقوع انقالب اسـ ــامی و شروع جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران هم باز بهعنوان افسـ ــری شجاع و دالور در مقابل دشمن ایستاد .این امر
وظیفهشناسی و بصیرت واالی یک نظامی کشور اسالمی را به وضوح به منصه ظهور
میرساند که الزم است نسـ ــل کنونی به دقت به زوایای این امر بپردازند و توشهای
ارزشـ ــمند برای خود بردارند».نخسـ ــتین چاپ کتاب «کولهپشـ ــتی فرماندهی» در
248صفحه با شمارگان یکهزار نسخه به بهای  20هزار تومان به بازار نشر عرضه
شده است.

منبع :سایت صدای میانه

مســـئول اردوگاه شـــهدای تخریب ،جوانی بود از اهالی گنبد کاووس به اسم امیر
اسدی ،امیر هنگام پاکسازی یکی از میادین مین یک پایش را از دست داده بود
اما هنوز کامالً درمان نشده بود که به جبهه برگشته و با پای مصنوعی تا آخر جنگ
ایستاده و جنگید .برای خودش شیر مردی بود .اومعلم بود و در اردوگاه هم نقش
معلمیاش را ایفا میکرد و بچهها از او بســـیارمی آموختند .عزت نفس عجیبی
داشـــت ،دیده بودم پولی را که برای گذران مخارج به بســـیجیها میدادند برای
خودش برنمی داشـــت ،نیمی از آن را به حســـاب کمک به جبهه واریز میکرد و
نصف دیگر را به صندوق صدقات و کمک به ایتام میداد .بزرگمردی بود که بعد
از جنگ و در هنگام پاکسازی میدان مین در غرب کشور ردای شهادت بر تن کرد و
رفت.صبحها به محض روشن شدن هوا مراسم صبحگاه در اردوگاه برگزار میشد
و آنهایی که دیر میرسیدند هم یک جورهایی مجازات میشدند .من همان روز
اول دیر به صبحگاه رســـیدم و جزو نفراتی شـــدم که مورد مجازات واقع شـــدند.
نمیدانـــم چند نفر بودیـــم .اما ما را به یکی از بچههای قدیمی تخریب به اســـم
بهروز سبکدســـت سپردند .از قضا او هم یک پایش را در جنگ از دست داده بود.
با دستور بهروز همه ما داخل گودالی رفتیم و قرار شد سینه خیز از آنجا خودمان را
بیرون بکشیم و به همان ترتیب از خاکریز باال برویم و از باالی خاکریز غلت بزنیم
و بـــه طرف دیگـــر آن برویم .همه این کار در حدود  20دقیقهای طول کشـــید و به
یادم ماند که دیگر دیر به صبحگاه نروم.دوره آموزشی ما از همان روز شروع شد.
مســـئوالن آموزش ما حسن صادق آبادی که تخریب و انفجارات و خنثیسازی و
کار با مین را آموزش میداد و یکی دیگر از بچههای قدیمی تخریب به اسم قنبری
بود که مســـئولیت آموزش تاکتیک و رزم را به عهده داشـــت .ساعت اول آموزش
به توصیف شهدای تخریب گذشت .حســـن برایمان داستانهای زیادی از شهدا
گفت و از رشادتها و اخالص و پاکی و خلق خوب و صفای باطنشان تعریف کرد.
طوری حرف میزد که میفهمیدی منتهای آرزوی همه بچههای تخریب شهادت
و جانبازی در راه خداست .بعد هم شعار معروف «اولین اشتباه ،آخرین اشتباه»
را گفت و در حواشی آن صحبت کرد و شیر فهممان کرد که در چه وادی خطیری
وارد شد هایم.
جلســـات اول دوره به یادگیـــری مواد مختلف منفجره و فتیلهها و چاشـــنیهای
انفجاری گوناگون گذشـــت .بعد از آن آموزش کار و خنثیســـازی مین شروع شد.
از مینهای ضد نفر شـــروع شـــد و
به مینهای ضد نفرات و بعد هم
ضد خودرو و تانک رسیدیم .در این
میان بـــرادر قنبری هم کار آموزش
تاکتیک و جنگ تنبهتن با سرنیزه
و نیز ســـاحهای مختلف را انجام
مـــیداد ،از کلت گرفته تا دوشـــکا و
مسلســـل و هر چیز دیگـــری که در
اردوگاه داشـــتیم .اولین رزم شـــب
یک هفتـــه بعد از شـــروع آموزش
انجام شـــد .نصف شـــب بـــود و ما
مصطفیاردیبهشت
در خواب نـــاز بودیم کـــه با صدای
هولناکانفجاراتپیدرپیهراسان
و نگـــران از خواب پریدیم .شـــبها خیلی از بچههـــا با زیرشـــلواری و زیرپیراهن
میخوابیدند و حاال با آن هول و هراس و دستپاچگی پیدا کردن و پوشیدن لباس
رزم در تاریکی مطلق شـــب آســـان نبود .از آن طرف هم مسئوالن آموزش مدام
فریاد میزدند و دستور میدادند که از چادرها خارج شده و وسط اردوگاه به صف
شـــویم .خیلی از بچههـــا با همان لباس زیر و با پای برهنه بیـــرون پریدند و ترس
خورده و هول زده به صف ایســـتادند .اولین تجربه رزم شب بود و نه میدانستیم
ماجرا چیست و نه اینکه چه چیزی در انتظارمان است .خالصه دو ساعتی همه ما
را با همان وضعی که داشتیم دور اردوگاه دواندند و سینه خیز و کالغ پر بردند و داد
و فریاد و انفجارهای ســـنگین این طرف و آن طرف و تیراندازی و سر وصدایی که
همه را از جان و رمق انداختند .چون اولین رزم شبمان بود به همان دو ساعت
بسنده کردند و ما را که هم از نفس افتاده بودیم و هم همه سر و جانمان پر از خاک
شده بود برای استراحت به چادرهایمان فرستادند.
دو سه شب بعد بود که نیمههای شب از چادر بیرون آمدم .به طرف دستشوییها
که میرفتم دیدم یکی از بچههای قدیمیتر اردوگاه در حال کارگذاشـــتن و آماده
کردن یک قبضه مسلسل ضد هوایی است .فهمیدم امشب هم برایمان برنامه
آتش بازی و جشـــن و ســـرور دارند .به چادرمان برگشـــتم و بچهها را بیدار کردم و
ماجرا را برایشان گفتم .همه لباسها و پوتین هایمان را پوشیده و آماده شدیم تا
به محض شلیک اولین گلوله بیرون برویم .قرار بود این کار را بیخبر انجام بدهند
و ما را غافلگیر کنند اما به طور کامالً اتفاقی برنامهشان لو رفته بود .مدتی گذشت
و خبری نشد .دسته جمعی با هم بیرون رفتیم .امیر اسدی ما را دید که حاضر و
آماده و لباس پوشیده بیرون زدهایم .پرسید برای چه بیدار شده اید؟ گفتم ،برادر
اسدی داریم برای نماز جماعت به نمازخانه میرویم .امیر که قصه را فهمیده بود
گفت حاال تا نماز صبح خیلی مانده ،برگردید به چادرهایتان .گفتم ،میخواهیم
نماز شـــب را به جماعـــت بخوانیم .امیر که خندهاش هم گرفتـــه بود جواب داد،
نخیر الزم نکرده ،برگردید و تا وقتی صدایتان نکردهام حق ندارید از چادرها خارج
بشـــوید .برگشتیم و با لباس و کفش نشســـتیم و به محض اینکه اولین تیر هوایی
را شـــلیک کردند همه بیرون پریدیم و صف بســـتیم .این بار را جستیم و با ترس
و لرز از خواب نپریدیم اما چشـــمتان روز بد نبیند ،دمـــاری از ما در آوردند که آرزو
میکردیم بهتر بود غافلگیر میشدیم شاید کمی دلشان برایمان میسوخت و
رحممیکردند.

گزارشــی از بمبارانهای مدارس ایران توسط ارتش بعثی در جنگ تحمیلی

مدرسه زینبیه میانه بعد از بمباران

زنگ آخر  ،مشق شهادت
مرجان قندی
خبرنگار

«توجه توجه! عالمتی که هماکنون میشـــنوید اعالم خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و
مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد ».صدای آژیر خطر در فضا میپیچد،
دانشآمـــوزان با رعب و وحشـــت بـــه حیاط مدرســـه میآیند .ناظم مدرســـه بچههـــا را به
خونســـردی و حفظ آرامش دعوت میکند اما در آن لحظات هولانگیز چهکسی میتوانست
آرامش را به آنها بازگرداند .دانش آموزان معصوم تا پیش از این بارها بمباران محله و شـــهر
و دیار خود را دیده و از نزدیک شاهد کشـــتار بیرحمانه مردم بیدفاع بودند اما از اینکه این بار
نوبت خودشان شده بیخبر بودند .هنوز صدای آژیر قطع نشده که دو موشک از هوا به زمین
حیاط مدرسه اصابت میکند .آسمان صاف مدرسه در دود و غبار غلیظ گم میشود و سکوتی
مرگبار همه جا را فرا میگیرد .اندکی بعد از انفجار ،از کیف و کفش و لباس گرفته تا دست و پای
قطع شده دانشآموزان از آسمان بر زمین میبارد .بعضی زیر آوار مانده و بعضی هم مجروح
بودند و نالهای ضعیف از دهان کوچک به خون نشستهشـــان بیرون میآمد .انگار که آخرین
نفسهایشـــان را میکشـــیدند .دانشآموزانی که تا دیروز در یک کالس و یک مدرسه کنار هم
درس میخواندند و با هم بازی میکردند ،حاال با بدنی غرق در خون و جســـمی بیجان کنار
هم افتاده و در خاموشی مطلق فرو رفته بودند.
از صحنههـ ــای تکاندهنده و دردنـ ــاک دوران
دفاع مقدس حملههای هوایی دشمن به مناطق
مسـ ــکونی بـ ــود .در واقع پس از اینکـ ــه رژیم بعث
عراق از نظر نظامی ،سیاسی و روانی در جبهههای
جنگ ناکام ماند با هدف به دست آوردن امتیازات
و تحمیل شرایط خود جنگ را به مناطق مسکونی
شهرها کشاند .مدارس ایران قسمتی از این اهداف
بود که به شهید شدن بیش از یک هزار دانشآموز
انجامید .آبادان ،بهبهان ،میانه ،بروجرد ،نهاوند و
زنجان از جمله شهرهایی بودند که در طول جنگ
تحمیلیمدارسآنهابمبارانشد.
ëëروایتاول:بروجرد
بمباران،جشنمانراعزاکرد
بهدنبال شکست رژیم بعث
عـ ــراق در عملیـ ــات کربـ ــای
 ،۵صدام بمباران شـ ــهرهای
ایـ ــران را در دسـ ــتور کار خـ ــود
شهیددانشآموز قـ ــرار داد و بمبـ ــاران مدرسـ ــه
اکبر شاللوند فیاضبخـ ــش بروجـ ــرد در
تاریـ ــخ  ۲۰دی  1365صورت
گرفت .شهناز گودرزی ،مادر شهید اکبر شاللوند از
دانشآموزان دبستان شهید فیاضبخش است.
وقتی با او تمـ ــاس گرفتم و موضوع مصاحبهام را
در میان گذاشـ ــتم ،میگوید« :قاب عکس پسـ ــرم
دستم است ،داشـ ــتم گرد و خاک روی شیشهاش
را پاک میکردم ».بعد هم بدون هیچگونه مکثی
انـ ــگار که از قبل برای بازگو کـ ــردن خاطره تلخ آن
روز آماده بوده داستان شـ ــهادت پسر  11سالهاش
را اینطـ ــور تعریـ ــف میکند«:پنجشـ ــنبه دو روز
قبل از بمباران به ما خبـ ــر دادند برادرم که جبهه
بـ ــود و مدتی از او بیخبر بودیـ ــم و فکر میکردیم
مفقوداالثر شده را به بیمارستانی در تبریز بردهاند.
شنبه که برادرم را به خانه آوردند ،پدرم همه اهل
محل را دعـ ــوت کرد تا ناهار را بمانند و در سـ ــفره
شـ ــادی که از بازگشت برادرم پهن میکند ،سهیم
باشـ ــند .اکبر پسـ ــرم خیلی مادر و پدرم و داییاش
را دوست داشت و از اینکه همه آنجا جمع بودند
خیلی خوشحال بود ».مادر این دانشآموز شهید
گویی که داغش تازه شـ ــده همانطور که آرام آرام
گریه میکند ،میگوید«:اکبر کالس پنجم بود و آن
روزامتحانتعلیماتاجتماعیداشت،ماداشتیم
سـ ــفره را پهن میکردیم که اکبر آماده میشـ ــد به
مدرسه برود تا امتحان بدهد و برگردد ،به او گفتم
قبل از اینکه به مدرسـ ــه برود ظرف غذای یکی از
همسایهها را هم ببرد دم خانهشان بدهد ،او هم
سـ ــریع سوار دوچرخهاش شـ ــد و گفت پس سهم
غذای مـ ــن را هم کنار بگذارید تـ ــا من امتحانم را
بدهم و برگردم»...
گریههـ ــای مـ ــادر شـ ــدت میگیـ ــرد و ادامـ ــه
میدهد«:سـ ــفره را انداختیـ ــم و همـ ــه دور آن
نشستیم ،داشتم غذای پسرم را کنار میگذاشتم
کهصدایمهیبیآمد،همهبهبیرونخانهدویدیم
و متوجه شدیم که مدرسه فیاضبخش را بمباران
کردنـ ــد .همـ ــان موقع بـ ــر سـ ــرم زدم و گفتم اکبر
پسرم ،...با برادرم و یکی از همسایهها سوار ماشین

شـ ــدیم و رفتیم بهسمت مدرسه ،آنجا شلوغ بود
و همه بهدنبال بچههایشـ ــان بودند ،بچههایی که
پر از شـ ــور و زندگی بودند حاال بیجان کف حیاط
کنار هم دراز به دراز گذاشته بودنشان روی زمین و
رویشانپارچهکشیدهبودند»...
سـ ــعی میکنم با کلماتی آرامـ ــش کنم ،آهی
میکشـ ــد و میگوید« :نمیدانسـ ــتم چ ـ ـهکار باید
میکـ ــردم همینطـ ــور در خرابهها دنبال پسـ ــرم
میگشتم که یکی از اهالی محله من را دید و گفت
که اکبـ ــر را بردند بیمارسـ ــتان ،رفتیم آنجا ،گفتند
پسـ ــرم ترکش به سرش خورده و آنجا نمیتوانند
برایـ ــش کاری کنند و او را به بیمارسـ ــتانی در اراک
و از آنجا هم به بیمارسـ ــتانی در تهران فرستادند.
اما دیر شده بود ،کاری نتوانستند کنند و اکبر ،جگر
گوشهام آنجا شهید شد .همسـ ــرم کارش در اهواز
بود ،خبر را که شنیده بود نمیدانم چطور خودش
را آنقدر سریع رسـ ــانده بود و نمیدانست چه کار
کند.همهمان بهت زده شده بودیم که شادیمان
یک روز نگذشته به عزا تبدیل شده بود».
مادر شهید شـ ــالوند ،خاطرهای از پسرش در
شب قبل از بمباران تعریف میکند«:بهمناسبت
برگشـ ــت بـ ــرادرم از جبهه همـ ــه خانه پـ ــدرم در
یـ ــک اتـ ــاق خوابیده بودیـ ــم ،اکبر زیـ ــر لب چیزی
میخواند،گفتمماماناکبرچرانمیخوابی؟گفت
«قله ـ ـواهلل »...میخوانم ،گفتـ ــم چطور؟ گفت:
حال عجیبی دارم مامان ...همین را که گفت برادر
بزرگترم بلند شد چراغ را روشن کرد و گفت بچه
حاال که خانه ما خبر جشن و شادی است چرا هول
و وال بـ ــه جانمان میانـ ــدازی؟ در گوش داییاش
چیـ ــزی گفت کـ ــه دیدم بـ ــرادرم سـ ــیلی آرامی به
صورتـ ــش زد! گفتم چرا بچهام را میزنی مگر چه
گفت؟ میگوید :دایی اگر سر من نقشه ایران باشد
بهنظرتعراقیهاکجایشرابمبارانمیکنند!»
ëëروایتدوم:میانه
دبیرستان«زینبیه»پایگاهیعلمی-نظامیبود
شـ ــش سـ ــال از جنگ تحمیلی گذشـ ــته بود و
رادیو اسرائیل و رادیو عراق از حمله قریب الوقوع
هواپیماهای میراژ و سـ ــوخو و میگ به شـ ــهرهای
ایران خبر میدادند و تبلیغات گسـ ــترده رسانهها
بـ ــرای ارعاب مـ ــردم و تخلیه شـ ــهرها و تضعیف
روحیه مقاومت در پشت جبهه آغاز شده بود .در
این میان یکی از شـ ــهرهایی که مورد تهدید واقع
شدشهرمیانهبود.یازدهمبهمنماههواپیماهای
دشـ ــمن بعثی دو نقطه از شـ ــهر میانه را بمباران
کردند کـ ــه محلههای بمباران شـ ــده جزو مناطق
مسکونیبودند.
رویا شـ ــهبازی متولد  1349کارشـ ــناس ارشـ ــد
ادبیات و مدیر یکی از دبیرسـ ــتانهای شهرستان
میانـ ــه اسـ ــت .او سـ ــال  1365دانشآمـ ــوز دوم
دبیرستانمدرسهزینبیهبودکهبمبارانشد.
شـ ــهبازی دربـ ــاره فعالیتهای پشـ ــت جبهه
توسـ ــط دانشآمـ ــوزان میگوید«:مدرسـ ــه زینبیه
یک قطـ ــب مهم پشـ ــتیبانی تدارکاتـ ــی جبهه در
شهر محسـ ــوب میشـ ــد .یعنی دبیرستان زینبیه
را بهعنوان پایگاه علمی -نظامی میشـ ــناختند.

این مدرسـ ــه در طول هشت سـ ــال دفاع مقدس
نقش بسزایی ایفا کرد؛ وقتی فصل سرما میشد،
دانشآموزان شروع به بافتن لباسهای گرم برای
رزمندگان میکردند .آن زمان اگر کیفی را وارسـ ــی
میکردید ،کیفی نبود که کاموا و قالب بافتنی در آن
نباشـ ــد .بچهها حتی از اهدای خون به مجروحان
جنگ دریغ نمیکردند .درست یکی دو روز قبل از
بمباران گروهی از سازمان انتقال خون به مدرسه
آمده و اعـ ــام کردند به خاطر عملیات کربالی 5
جبههها نیاز مبرم به خون دارند .با اعالم این خبر
تمامی دانشآموزان داوطلبانه به صف شدند تا
خونبدهند».
او از چگونگـ ــی روز حادثـ ــه و بمباران مدرسـ ــه
اینطورتعریفمیکند«:بعدازظهرشنبه،یازدهم
بهمن ماه بود که هواپیماهای دشمن چند نقطه
از شـ ــهر را کوبیدنـ ــد .از چند روز قبل شـ ــایع بود که
عـ ــراق قصد حمله به میانـ ــه را دارد اما هیچکس
توجهی به این حرفها نداشت .تا اینکه ساعت 5
بعدازظهر صدای وحشتناکی شهر را لرزاند .همه
وحش ـ ـتزده به اطراف میدویدند .شهر دگرگون
شـ ــده بود .آرامش به هم خـ ــورده بود و همهمه و
فریـ ــاد کمک از هر طرف شـ ــنیده میشـ ــد .پس از
لحظهای همه فهمیدند که چند نقطه مسکونی
شـ ــهر هـ ــدف بمبـ ــاران قـ ــرار گرفته اسـ ــت .مردم
وحشتزده نمیدانستند کجا بروند و چهکار کنند.
ساعاتی بعد در اوج ازدحام و شلوغی وقتی مردم
در جلـ ــوی مراکز درمانی بـ ــرای نجات زخمیها و
بازماندگان حادثه تالش بیوقفه میکردند ،خبر

دیدن آن صحنهها فقط گریه میکردم .خودم هم
سرم شکسته بود و صورتم خونی بود ،هر کسی را
میدیدمبهممیگفتبروسرتراپانسمانکنند،
سرت شکسته است! میگفتم من اول باید بگردم
ببینمدوستانمکجاهستند.همهبرایکمکآمده
بودند ،خانوادههـ ــای دانشآموزان کـ ــه از صدای
بمباران باخبر شـ ــده بودند زینبیه را زدند هراسان
بهمدرسهمیآمدند.منبایکیازهمکالسیهایم
به سـ ــمت خانهمان راه افتادم .در مسـ ــیر ،پدرم را
دیدم که از کنارم رد شد .چون سر و صورتم خونی
و خاکی بود اصالً مرا نشناخت ،پدرم را صدا کردم
و با او به سمت خانه رفتیم اما تا چند روز همچنان
موج گرفتگی با من بود و حالت عادی نداشتم».
شهبازیبعدازکمیسکوتمیگوید«:منهم
میتوانستم جزو شهدای مدرسه باشم ،شهادت
و رفتن به جبههها برای دفاع از کشـ ــور از آرزوهای
اکثر بچههای زمان جنگ بود .دوسـ ــت داشـ ــتیم
ما هم بتوانیم برای دفاع از کشـ ــورمان کاری کنیم
اما دختران را که نمیگذاشـ ــتند بروند جبهه برای
همین میگفتیم اگر به جبههها نمیتوانیم برویم
پشتجبهههاکهمیتوانیمکمککنیم».
او کـ ــه االن خودش دو فرزنـ ــد دارد ،از متفاوت
بودن شـ ــرایط تحصیلی دوره جنگ و حـ ــال ابراز
رضایت میکند« :من از روزهای جنگ و شـ ــرایط
مدرسه رفتنمان خیلی برای فرزندانم میگویم.
اینکه چقدر ما شـ ــرایط سختی داشـ ــتیم اما هیچ
وقت کـ ــم نمیآوردیـ ــم و روحیهمان را همیشـ ــه
حفظ میکردیم .شرایط را با هم مقایسه میکنم

امروز سه دهه از بمباران شهرها و مدارس از سوی رژیم
صدام در شهرهای ایران میگذرد ،زنگ مدارس روزی
چندین بار نواخته میشود .مجروحان بمبارانها پس از
گذشت  30سال پای در میانسالی گذاشتهاند و به فردای
ی کاش هیچکدام فراموش
فرزندانشان میاندیشند اماا 
نکنیم تکاپویی که االن در هرکدام از شهرها و مدارس
شاهد هستیم حاصل استقامت آنانی است که در آن
سالهای حماسه و آتش ایستادند
حمله مجدد هواپیماهـ ــای جنگنده بعثی دهان
به دهان میچرخید که فردا زینبیه را میخواهند
بزنند».
شـ ــهبازی ادامه میدهد«:صبح روز دوازدهم
که به مدرسـ ــه میرفتیم چـ ــون روز قبل مناطقی
از میانـ ــه بمبـ ــاران شـ ــده بود ،من هـ ــم مثل همه
دانشآموزان دیگر هول ووال داشتم .با هر صدای
بلندی که میآمد بچهها میترسـ ــیدند و سـ ــریع
به حیاط مدرسـ ــه میرفتند .مسئوالن مدرسه که
دیدنـ ــد دانشآمـ ــوزان نگران هسـ ــتند ،گفتند که
بیاییـ ــد در حیاط بمانید .تقریبـ ــاً اکثر بچهها رفته
بودنـ ــد داخل حیاط و من به همراه چند نفر دیگر
از همکالسیهایم داخل کالس مانده بودیم .یک
باره صدای آژیر خطر آمد و بچههایی که در حیاط
بودند با دیدن هواپیماها شـ ــروع به جیغ کشیدن
کردند ،من و چند نفر دیگر هم میدویدیم که به
حیاط برویم اما به ورودی سـ ــاختمان که رسیدیم
مدرسـ ــه را بمباران کردند و از آن بـ ــه بعد را دیگر
کسیچیزیندید».
نفس عمیقی میکشد و با بغض صحبتش را
ادامه میدهد«:من زیـ ــر آوار و خاک مانده بودم.
بعد از مدتی به هوش آمـ ــدم و با زور و توان کمی
که داشـ ــتم خـ ــودم را بیـ ــرون کشـ ــیدم و همانجا
نشستم.چوندچارموجگرفتگیشدهبودمخیلی
واضح نمیتوانسـ ــتم اطرافم را ببینم و آن موقع
هیچ درکی از اطرافم و اتفاقاتش نداشتم .کم کم
بلند شـ ــدم و دیدم عدهای از بچهها وسـ ــط حیاط
افتادهاند،خیلیهایشانزخمیشدهبودندومنبا

تا قدر امکاناتشان را بدانند ،امنیت و آسایشی که
دانشآموزان االن دارند قابل مقایسـ ــه با مدرسه
رفتندورهمانیست.بعدازبمبارانزینبیه،مدرسه
کامالً تخریب شد اما با این همه دانشآموزانی که
مانده بودند را به دبیرسـ ــتان فاطمیه فرسـ ــتادند
تا سـ ــال تحصیلی را تمام کنند .یعنی مدرسـ ــه به
تعطیلی کشیده نشـ ــد فقط با یک وقفه کوتاه سر
درس و مدرسه برگشتیم».
ëëروایتسوم:زنجان
ریسهایکهدربمبارانجاماند
کبری یادگاری متولد  1353از
شآموزان سـ ــا لهای
دیگر دان 
جنگ اسـ ــت کـ ــه تجربـ ــه تلخ
بمبـ ــاران مـ ــدارس زنجـ ــان را
کبری یادگاری دارد ،زمانـ ــی که بمباران شـ ــد
کالس اول راهنمایی بود .وقتی
بـ ــرای مصاحبه با او تمـ ــاس میگیرم میگوید که
سر کوچه مدرسه نواب صفوی در ماشین نشسته
اسـ ــت و باورش نیسـ ــت که نزدیک به  32سال از
بمباران مدرس ـ ـهاش میگـ ــذرد .او خاطـ ــرات آن
روز را مثـ ــل یک فیلم سـ ــینمایی اینطور تعریف
میکند«:دوم بهمن ماه و نزدیک به دهه فجر بود
و ما هر سـ ــال آن زمان برای تزئین کالس هایمان
خیلی خوشـ ــحال بودیم .یادم هست برای تزئین
مدرسه بچهها هماهنگ کرده بودند که هر کسی
هر چه برای تزئین کالس میتواند بیاورد ،من یک
ریسه رنگی خریده بودم اما دلم نمیآمد بدهم.
چند روزی میشد که ریسه در کیفم بود و با خودم

میبردم مدرسـ ــه و برمیگرداندم خانه .دوسـ ــت
داشتم آن را برای خودم نگه دارم؛ آن ریسه با اینکه
یک متر و نیم هم نمیشد اما تصمیم گرفتم آن
را نصف کنم تا نصفـ ــش را برای خودم نگه دارم.
از طرفی هم وقتی نصف ریسـ ــه را میخواسـ ــتم
بدهم به بچههایی که مسئول تزئین بودند ،عذاب
وجدان گرفته بودم که چرا آن را نصف کردم .زنگ
مدرسه خورد و باید سر صفهایمان میایستادیم
تا به کالس هایمان برویم اما چون آن روز خیلی از
بچهها مشغول تزئین مدرسه بودند ،خانم ناظم
از پشـ ــت بلندگو اعالم کرد بـ ــدون صف به کالس
هایمانبرویم.برایهمینعدهایدرحیاطبودند
و عدهای در سالن مدرسه و کالسها .همان موقع
بود که هواپیماها آمدند باالی حیاط مدرسه ،من
و خیلـ ــی از دانشآموزان دیگر هنـ ــوز این درک را
نداشـ ــتیم که این هواپیماها برای چ ه کاری اینقدر
باالی حیاط مدرسـ ــه میچرخیدنـ ــد .چون برای
خیلـ ــی از ما هنوز مفهوم جنگ روشـ ــن نبود .من
هرموقع صدای هواپیما را میشـ ــنیدم میدویدم
بهسمت حیاط تا هواپیما را ببینم و برایش دست
تکان دهم .فکر میکردم کسی که داخل آن است
من را میبیند.
بر حسـ ــب عادت آن روز هم تـ ــا صدای هواپیما را
شـ ــنیدیم من و چند نفر دیگر از همکالسی هایم
دویدیم به سـ ــمت حیاط تا برایش دسـ ــت تکان
دهیم .اما ایـ ــن بار هواپیما طوری باالی سـ ــرمان
حرکت میکـ ــرد که خیال میکردیم ما میتوانیم
دستمان را به هواپیما بزنیم ،آنقدر هم صدایش
بلنـ ــد بود که همه از نزدیک شـ ــدن آن و صدایش
وحشت کرده بودیم .من در آن شلوغی به دوستم
گفتم خلبـ ــان مـ ــا را دیده آمـ ــده برای ما دسـ ــت
تکان بدهـ ــد! حتی در آن موقعیت هـ ــم درکی از
اینکه آن یک هواپیمای جنگی اسـ ــت ،نداشـ ــتم.
در همان هنگام مدیر مدرس ـ ـهمان پشت بلندگو
رفت و با صدایی لرزان داد میزد وضعیت قرمز
است همه روی زمین دراز بکشید .همین که چند
نفری داشتیم میدویدیم به سمت داخل صدای
مهیبی آمد ،هنوز که هنوز است آن صدا در ذهنم
مانده و وقتی صدای بلندی میشنوم فکر میکنم
دوباره آن اتفاق میخواهد بیفتد».
یادگاری بعد از این قسـ ــمت صحبتهایش
انگار دوباره کبرای  11سـ ــاله شده و اتفاقات همین
چندساعتپیشبرایشافتاده،صحبتهایشرا
ادامه میدهد«:حس خفگی داشتم و همه جا پر
از دود شده بود و اینقدر فضای مدرسه وحشتناک
شـ ــده بود که انگار در این دنیا نبـ ــودم .بعد از یک
ربع ،نیم سـ ــاعت نوری را دیدم انگار که پنجرهای
رو به صورتم باز شـ ــده باشد .مردم آمده بودند تا
دانشآموزانی را که زیر آوار ماندند ،بیرون بیاورند.
هر کدام از دانشآموزان که پیدا میشـ ــد ،بلندش
میکردند بـ ــه صورتش یک سـ ــیلی میزدند ،اگر
بچه نا داشت و چیزی میگفت کمک میکردند تا
به هوش بیاید و اگر زخمی بود به دادش برسند و
من همچنان آن سیلی را یادم هست .از سوراخی
کـ ــه ایجاد کـ ــرده بودند ،مـ ــن را به بیـ ــرون دادند و
میخواسـ ــتند با یک ژیان زرد رنگ به بیمارستان
ببرنـ ــد .اما من گریـ ــه میکردم که من با ماشـ ــین
غریبه جایی نمیروم! یعنی آن موقع بازهم درک
نکرده بـ ــودم که چه اتفاقی افتاده بـ ــود .در همان
وضعیت یکی از بچههای مدرسـ ــه که االن با هم
همکار هستیم بهم میگفت دیدی که اینجا هم
جبههشده!»
او کـ ــه االن فـ ــوق لیسـ ــانس مدیریـ ــت و در
استانداری زنجان مشغول به کار است از روزهای
بعد از بمباران اینطور میگوید« :بعد از آن روز که
من را به خانوادهام رسـ ــاندند ،من هر روز به پدرم
میگفتم برویم مدرسه ،پدرم میگفت :مدرسه را
بمباران کردند ،دیگر مدرسهای وجود ندارد ،من
دوباره میگفتم من باید بروم مدرسـ ــه وسایلم را
بـ ــردارم! فکر میکردم میتوانم بـ ــروم کیف و آن
ریس ـ ـهای که در کیفم گذاشـ ــتم را بردارم .پدرم که
اصرارم را دید من را با خودش به جلوی مدرسـ ــه
برد اما اتفاق آنقدر برایم سـ ــنگین بود که باز هم
نمیتوانستمدرککنمکهچهاتفاقیبرایمدرسه
و همکالسی هایم افتاده بود».
یادگاری که در این حادثه مجروح شـ ــده و االن
بهعنوان جانباز شناخته میشود ،میگوید «:یکی
از انگشـ ــتانم ترکش خورده بود بـ ــا اینکه آن موقع
رسیدگی جزئی کردند اما چون متوجه نشدند که
شکستهاستوخودمهمرسیدگینکردماالنفرم
عادیندارد.همیشهدخترمازمنمیپرسدکهچرا
اینانگشتتاینجوریاست؟وهرباربایدتوضیح
بدهم که این انگشتم در بمباران شکست و چون
آن موقع پیگیری نکردم این شکلی شده است».
ëëپایانغروبهایدلگیرمدارسبمبارانشده
امروز سـ ــه دهه از بمباران شهرها و مدارس از
سـ ــوی رژیم صدام در شـ ــهرهای ایران میگذرد،
زنگ مدارس روزی چندین بار نواخته میشـ ــود.
مجروحان بمبارانها پس از گذشت  30سال پای
در میانسالی گذاشـ ــتهاند و به فردای فرزندانشان
یکاشهیچکدامفراموشنکنیم
میاندیشنداماا 
تکاپویی کـ ــه االن در هرکدام از شـ ــهرها و مدارس
شاهد هستیم حاصل استقامت آنانی است که در
آن سالهای حماسه و آتش ایستادند و خون خود
را نثار آبادانی و سرافرازی ایران اسالمی کردند.
توجه به خانوادههای شـ ــهدا و ایثارگران هرروز
باید بیشتر از گذشته باشد چرا که خانواده معظم
شهدا دارای مقام و منزلت ویژهای هستند و نباید
هیچ زمان احساس کنند جامعه و مسئوالن آنها
را فراموش کردهانـ ــد .در مصاحبههایی که با این
خانوادههـ ــا صورت گرفت بیشـ ــتر آنها خواسـ ــتار
رسـ ــیدگی جدیتـ ــر به مشـ ــکالت شـ ــان ازجمله
مسکن،اشتغالفرزندانوبیمهبودند.

